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3Årsberetning 2017

2017 har været et begivenhedsrigt år for Nationalpark Skjoldungernes Land. Året startede 
med høringsperiode og vedtagelse af Nationalparkplan 2017-23, hvorefter fonden 
begyndte sit operationelle virke pr. 1. april. 

Nationalparkplanen er karakteriseret ved at være handlingsorienteret og ambitiøs. 
Indsatserne over de næste seks år udspringer direkte af de over 500 projektideer, som 
engagerede myndigheder, organisationer, foreninger, lodsejere og borgere har indsendt.

Lokal forankring, fællesskab og identitet har bestyrelsens fokus her i første planperiode, 
da det er afgørende forudsætninger for en bæredygtig udvikling af nationalparken. 
Ved afholdelsen af arrangementet ’Nationalparken sætter sejl’ i maj, fejrede lokale 
organisationer, besøgssteder og borgere fra alle tre kommuner, at startskuddet til det 
fælles projekt; Nationalpark Skjoldungernes Land, nu har lydt. Med et stærkt fundament 
i lokalsamfundet er forventningen, at oplysningen og interessen for nationalparken vil 
sprede sig som ringe i vandet.

Det primære formål for de danske nationalparker er at bevare, styrke og udvikle 
naturen. Natur og landskab er derfor også et særligt, højt prioriteret indsatsområde 
i Nationalpark Skjoldungernes Land og i samarbejde med en række af lodsejere blev 
der allerede i 2017 igangsat adskillige naturprojekter. 

Som det fremgår af årsberetningen, så breder arbejdet og projekterne sig dog bredt 
over alle interesseområder allerede her fra første år.

Bestyrelsen ønsker at være laboratorium for nye løsninger og en central del af denne 
tilgang er netværksbaseret arbejde, hvor tværfagligheder bringes sammen omkring 
bordet. 

Med lang en udviklingshorisont kan nationalparken som et fælles projekt være med til 
at gøre en stor forskel for området og forhåbentlig vise nye veje.

På bestyrelsens vegne

Lars Vedsmand
Formand for Nationalpark Skjoldungernes Land
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De juridiske rammer for at forvalte National- 
park Skjoldungernes Land fremgår af Be-
kendtgørelse nr. 943 af 27/6 2016 og Lov 
om nationalparker nr. 120 af 26. januar 2017. 

Nationalparkfonden ledes af en bredt 
sammensat bestyrelse, som er udpeget 
af Miljø- og fødevareministeren for en 
fireårig periode. Nationalparkfond Skjold-
ungernes Land er et selvstændigt organ 
inden for den statslige forvaltning.

Bestyrelsen har ansvaret for at etablere og 
udvikle nationalparken. Nationalparkens 
første bestyrelse vedtog pr. 1. april 2017 
National-parkplan 2017-23.

Bestyrelsen har nedsat et Nationalparkråd 
for en tilsvarende fireårig periode, der 
skal rådgive bestyrelsen i sager af større 
betydning og om principielle spørgsmål. 
Rådet skal endvidere medvirke til, at ud-
viklingen af nationalparken sker med bred 
lokal forankring og opbakning.

Bestyrelsen har i 2017 afholdt fem møder. 
Referater med dagsordener, indstillinger 
og beslutninger kan ses på nationalparkens 
hjemmeside.

Rådet har i 2017 afholdt to møder og et 
visionsseminar. Referatnotater fra møderne 
kan ses på nationalparkens hjemmeside.

bestYrelse 
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nationalparkfonden har til formål med sit virke: 

1. at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, kon-
tinuitet og dynamik, især for den nationalt betydningsfulde fjord- 
og skovnatur, og sammenhængen mellem naturtyperne,

2. at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i 
det unikke fjord- og herregårdslandskab,

3. at bevare og styrke nationalparkens kulturhistoriske helheder 
og enkeltelementer,

4. at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige natur-, land-
skabs- og kulturhistoriske oplevelser,

5. at styrke forskning, undervisning og formidling af natur-, land-
skabs- og kulturhistoriske samt friluftsmæssige værdier,

6. at understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herun-
der erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne, og

7. at styrke bevidstheden om områdets værdier gennem inddra-
gelse af befolkningen i nationalparkens etablering og udvikling.

FOrMÅl
NatioNalpark SkjolduNgerNeS laNd
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Nationalparken rummer store natur- 
værdier, som i særlig grad er knyttet 
til fjordlandskabet, skovene og 
ådalene. Nationalparkfonden ar-
bejder for at bevare, styrke og ud-
vikle naturområder og landskabe-
lige værdier. I 2017 var fokus især 
at spille en aktiv rolle som facilita-
tor til at skabe fælles løsninger på 
at gennemføre hensigtsmæssig 
indsats for natur og landskab.

I 2017 har Nationalparkfonden arbejdet med 
indsatser inden for natur og landskab ved at:

• Indlede et tæt samarbejde med Aastrup 
Kloster om et flersidigt projekt, som bl.a. 
omfatter naturplejeprojekter.

• Indlede et tæt samarbejde med Selsø-
Lindholm Gods om naturplejeprojekter 
ved Skrivernæbbet og Helligrenden. 

• Igangsætte interview-runde af nøgle-
personer/-organisationer, som dyreholde-
re, kreaturhandlere, lodsejere og landbo-
foreninger med henblik på at skabe større 
interesse for afgræsning af naturarealer i 
nationalparken og identificere barriere herfor.

• Iværksætte samarbejde med Plastic 
Change om projekt Plastfri Roskilde Fjord 
– herunder fælles deltagelse på messe.

• Skabe overblik over den eksisterende 
skiltning om adgangsregler ved Roskilde 
Fjord med henblik på en senere informa-
tionskampagne om reglerne for færdsel 
på fjorden – herunder opsætning af nye 
skilte og udarbejdelse af pjece til brugere 
af blåt friluftsliv.

• Gennemføre naturplejeprojekt i et fattig-
kær i Bjergskoven under Ledreborg Gods.

• Igangsætte undersøgelse af tilbage-
gangen af ynglefugle ved Roskilde Fjord 
med forskningsassistance fra AU. Delpro-
jekt 1 skal beskrive udviklingen for ca. 15 af 
fjordens fuglearter og sandsynlige årsager 
til deres tilbagegang. Delprojekt 2 skal be-
lyse betydningen af landrovdyr og rotters 
tilstedeværelse på og ved fjorden, samt 
effekter af en bekæmpelse. 

• Afprøve ny, moderne type af rottefælde 
på Lilleø og Eskilsø som en del af en større 
indsats med at bekæmpe prædatorer af 
hensyn til ynglefugle.

• Indgå aftale med Ento Consult om at 
udarbejde forvaltningsplan for dagsom-
merfugle. Forvaltningsplanen omfatter 1) 
en overvågning af og forslag til forvalt-
ningstiltag for Engperlemorsommerfugl i 
Bidstrup Skovene, 2) faktablade for 12 arter 
og 3) generelle råd til sommerfugles trivsel.

• Yde tilsagn om støtte til Naturstyrelsen 
til at monitorere Hasselmusen og revidere 
dens korridornetværk i Bidstrup Skovene, 
som en del af et større forvaltningsprojekt.

• Igangsætte projekt om at bevare og 
fremme de landskabelige og naturmæssige 
værdier i Gl. Lejre, herunder bekæmpe den 
invasive art Rød Hestehov. Projektet skal 
forbedre mulighederne for friluftsliv i om- 
rådet. Det er udarbejdet i tæt samarbejde 
med Naturstyrelsen, HOFOR og Lejre 
Kommune og med inddragelse af Ledre-
borg Gods, forpagtere af området, Lejre 
Museum og Lejre Historiske Forening.

nAtUr 
og laNdSkaB
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Nationalparken er rig på kulturhi-
storiske fortidsminder og kultur-
miljøerne er bredt fordelt i hele 
området. Nationalparkfonden 
arbejder for at kulturarven be-
skyttes, synliggøres og formidles. 
I 2017 var fokus især på pleje og 
renovering af fysisk kulturarv og 
initiativer inden for samtidskunst, 
som kan understøtte nationalpar-
kens formål.

I 2017 har Nationalparkfonden arbejdet 
med indsatser inden for Kulturhistorie og 
Kultur ved at:

• Gennemføre pleje af gammelt, fredet 
stengærde langs Tadre Møllevej på Son-
nerupgaard Gods.

• Gennemføre renovering af et gammelt 
fiskerleje ved Skovgærdet i Østskoven 
under Selsø-Lindholm Gods. Projektet om-
fatter en renovering af molen, oprensning af 
slam fra kanalen samt renovering af taget 
på en gammel, bevaringsværdig fisker-
hytte.

• Indlede forberedende undersøgelser 
til renovering af Sct. Laurentis Kilde ved 
Gershøj.

• Indlede processen for udviklingen af 
et kunstprogram til nationalparken i tæt 
samarbejde med Lejre Kommune og råd-
givningsbureauet SOMEWHERE med eks-
tern finansiering fra Statens Kunstfond. 
Herunder afholdelse af en kunstnerwork-
shop i Sagnlandet d. 12. september og et 
åbent møde for lokale kunstinteresserede 
d. 24. oktober på Spor 3.

• Indlede et tæt samarbejde med 
Aastrup Kloster om et flersidigt projekt, 
der bl.a. indbefatter forundersøgelse 
til tre kulturhistoriske delprojekter med 
henholdsvis at genoprette det historiske 
voldsted ved klosteret, reetablere linde-
alléen på Åkandevej og evt. efterplante 
lindetræer på Aastrupvej.

• Nedsætte og afholde møder i ad.hoc. 
kunstgruppe med repræsentanter fra 
bestyrelsen, rådet, Lejre Kommune Bil-
ledkunstråd og Lejre Kommune Kultur & 
Fritid til at bistå SOMEWHERE og sekre-
tariatet med udarbejdelsen af Kunstpro-
grammet.

• Indlede samtaler om muligt samarbejde 
omkring formidling af Gl. Lejres historie 
og landsbyens beboere.

• Medvirke til udvikling af Pontoppidan-
rute omkring Østby og Selsø.

• Indgå aftale med Malling Film om et 
forprojekt til Mands Minde med pilotop-
tagelser af enkelte personer i området.

KUltUrhistOrie 
og kultur
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Nationalparkens varierede land-
skab giver masser af muligheder 
for både grønt og blåt friluftsliv. 
Nationalparkfonden arbejder for 
at styrke mulighederne for frilufts-
liv for alle befolkningsgrupper på 
et bæredygtigt grundlag. I 2017 var 
fokus især på indsamling af data 
og formidling af mulighederne for 
friluftsliv samt etablering af facili-
teter langs eksisterende stier.

I 2017 har Nationalparkfonden arbejdet 
med indsatser inden for Friluftsliv ved at:

• Indlede samarbejde med Friluftsguiden 
om forberedelse og indkøb af data om 
eksisterende stier, ruter, friluftsfaciliteter, 
kulturhistoriske steder og naturspots i 
nationalparken til brug for kommende 
formidling.

• Udarbejde oversigtskort over National-
park Skjoldungernes Land i samarbejde 
med Park’N’Trails i forbindelse med tryk 
af generel folder om nationalparken.

• Videreformidle Københavns Universitets 
brugerbaserede kortlægning af natur-
værdier og oplevelsesmuligheder i natio-
nalparken, som er udarbejdet i forbindelse 
med INUT-projektet.

• Indgå aftale med Cristian Milbo fra Out-
door.org om besigtigelse og kortlægning 
af friluftsfaciliteter på Skjoldungestierne.

• Yde tilsagn om støtte til at etablere en 
spang fra Gershøj Havn til Sct. Laurentius 
Kilde.

• Forberede udviklingen af et kommisso-
rium for et konfliktråd i nationalparken.

• Indgå samarbejdsaftale med Red Barnet 
om oprettelsen af en Familieoplevelses-
klub – herunder ideudvikling og kort-
lægning af mulige besøgssteder og faste 
naturbaser for klubben.

• Yde tilsagn om støtte til Red Barnet til 
at renovere/etablere en sti, som leder 
frem til en kommende handicapvenlig 
bålhytte i Bidstrup Skovene.

• Indhente tilladelser og aftaler til etab-
lering af shelterplads og multtoilet samt 
renovering af bålplads i en gammel grus-
grav ved Gl. Lejre.

• Indlede drøftelserne om at udvide 
Skjoldungestierne med spor fra Hvalsø 
over Sonnerupgaard og Tadre Mølle til 
Aastrup Kloster.

• Etablere shelterplads med Skjoldunge-
shelter og multtoilet i nordenden af Bose-
rup Skov.

• Indgå aktivt i Styregruppen for anlæg-
ning af Istidsruten, et samarbejde mellem 
fem kommuner og fire oplevelsessteder, 
som søges finansieret af Nordeafonden. 

FrilUFtsliV
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I nationalparken findes et stort og 
udbygget netværk af museer og 
besøgssteder, som arbejder med 
formidling og undervisning af om-
rådets natur- og kulturhistoriske 
værdier. Nationalparkfonden ar-
bejder for at koordinere og styrke 
formidlingen med lokale aktører. 
I 2017 har fokus især været på 
at skabe et solidt fundament for 
kommunikation og formidling om 
mulighederne i nationalparken.

I 2017 har Nationalparkfonden arbejdet 
med indsatser inden for Formidling, Un-
dervisning og Forskning ved at:

• Igangsætte udviklingen af en designlinje 
for inventar til nationalparkporte, friluftsfa-
ciliteter i landskabet og grafisk design med 
professionel assistance fra Kurtzweill A/S 
og Essensen. Processen startede med et 
inspirationsmøde d. 11. oktober, hvor ca. 15 
forskellige fagpersoner deltog.

• Udvikle koncept for nationalparkens 
decentrale informationsporte med Tadre 
Mølle som pilotport. ROMU, Boserupgaard 
Naturcenter, Gershøj Kro, Skibby Aktive, 
Roskilde Oplevelseshavn, Byens Hus, Spor 
3, Selsø Slot m.fl. har også bedt om at få 
etableret porte efter samme koncept.

• Udarbejde en kommunikationsplan, der 
danner basis for nationalparkens kom-
munikation med oversigt over anvendte 
kommunikationskanaler og en strategi for 
distribution af indhold. 

• Udgive ny folder om nationalparken 
med inspiration til ture i området og et 
mindre kort med beskrivelse af besøgs-
steder og udflugtsmål.

• Samarbejde med de tre andre national-
parker om udgivelse af en fælles folder 
for Danmarks Nationalparker.

• Sikre redaktionel omtale bl.a. gen-
nem udsendelse af pressemeddelelser 
og faste klummeaftaler med forskellige 
medier – herunder Kristeligt Dagblad, 
Lejre Lokalavis og Hornsherred Lokalavis. 
Nationalparkfondens bestyrelsesformand 
og sekretariatsmedarbejdere har gennem 
året deltaget i interviews til både aviser 
og tv.

• Opbygge, udvide og kvalitetssikre infor-
mation på nationalparkens hjemmeside 
– især med henblik på at give besøgende 
mulighed for selv at tage ud og opleve 
nationalparken. Herudover blev der opret-
tet en side om Nationalparkplan 2017-23 
med adgang til bilag og referater fra både 
bestyrelses- og rådsmøder ligger tilgæn-
geligt. Hjemmesiden bliver ugentligt op-
dateret med nyheder. I løbet af 2017 har 
hjemmesiden haft omkring 19.300 unikke 
besøgende.

• Oprettelse og udsendelse af nyheds-
brev til omkring 80 abonnenter. National-
parken udsendte seks nyhedsbreve med 
ultrakorte artikler med mulighed for at 
klikke videre til nyheder på hjemmesiden 
eller avisartikler.

FOrMiDling, 
uNderViSNiNg og 
forSkNiNg
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• Udvikle en kalender til hjemmesiden i 
samarbejde med Kultunaut til at formidle 
forskellige lokale aktørers arrangementer i 
nationalparken.

• Lave ugentlige opdateringer på national- 
parkens Facebookside om initiativer, pro-
jekter og arrangementer i nationalparken. I 
2017 er der sket en stigning i antal følgere 
fra 1750 til over 2000. 

• Oprettelse af Instagram-profil til national-
parken, hvor der formidles ultrakort viden 
om ’naturen lige nu’ og lægges fotos ud 
af nationalparken. Profilen har omkring 
250 følgere og antallet vokser fortsat.

• Arbejde med udviklingen af en Culture-
Run app i samarbejde med Combine. App-
løsningen er den samme som de andre na-
tionalparkers og vil bestå af et interaktivt 
kort over udflugtsmål, stier og faciliteter, der 
også kan tilgås fra hjemmesiden. Udvikling, 
opsætning og indholdsproduktion sker i 
tæt dialog med Lejre, Roskilde og Frede-
rikssund kommune, samt Friluftsguiden.

• Udvikle koncept og lave drejebog for 12 
små film om natur og friluftsliv i national-
parken i samarbejde med producent HHE 
Film. 

• Afholde fotokonkurrencen #MinNP-
Skjold2017 fra april til maj, der resulterede 
i 330 nye fotos af nationalparken taget af 
børn, unge, voksne og gamle. Et dommer-
panel udvalgte 40 af de bedste fotos til 
vandreudstillingen ’Min Nationalpark’, som 
bl.a. blev vist på Ledreborg Slotsplads, 
Byens Hus i Roskilde, Spor 3 og Roskilde 
Oplevelseshavn.

• Arrangere og afholde en række arrange-
menter for lokale og besøgende:

• Nationalpark Skjoldungernes Land 
sætter sejl 6.-7. maj: Fejring af ved- 

tagelsen af Nationalparkplan 2017-23. 
En lang række enkeltpersoner, foreninger 
og besøgssteder bidrog og dagene i 
henholdsvis Lejre og Roskilde var præget 
af ture og værksteder af høj kvalitet. 
På første dag ved Lejre Museum deltog 
omkring 300, ved Vikingeskibsmuseet 
i Roskilde deltog ca. 350 – plus dem 
som mødte op på Boserupgård Natur-
center.

• Ledreborg Livsstilsmesse 25.-28. maj: 
Nationalparken deltog med ophæng-
ning af foto-udstilling på gårdspladsen, 
vikinge-skib og en stand med både 
materiale om Danmarks nationalparker, 
formidling af fuglelivet og information 
om projektet Plastfri Roskilde Fjord. 
Bestyrelses- og rådsmedlemmer, samt 
frivillige hjalp med bemanding af stan-
den og Gershøj Fritidsfiskerforening 
bidrog med ’klap en fisk’, smagsprøver 
og entusiastisk formidling.

• Søndagstur i nationalparken 24. sep-
tember: En jævndøgnstur med rute 
forbi kirker, landsbyer, udsigtspunkter 
og forfriskninger, samt formidling fra 
både bestyrelses- og rådsmedlemmer 
på stederne. På dagen deltog omkring 
400 personer.

• Vintersolhverv i Domkirken 21. dec-
ember: Gentagelse af succesen i 
Roskilde Domkirke under det nye tema 
’Mørke’ med oplæg fra astrofysiker, 
borgmesteren, biskoppen og besty-
relsesformanden, samt både sang- og 
rap-performance. Deltagerantallet var 
over 600.

• Ansætte en naturvejleder pr. 15 oktober 
med løntilskud fra Friluftsrådet. Herunder 
udvikling af projektbeskrivelse til natur-
vejlederens arbejdsopgaver inden for 
direkte naturvejledning, konfliktforebyg-
gelse, undervisning og kurser mv.
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• Ansætte en formidlings- og opsyns-
mand på Roskilde Fjord 8 timer om ugen.

• Indgå aftale med en lokal naturvejleder 
om afholdelse af ture og arrangementer i 
sommerperioden 2018.

• Indgå samarbejdsaftale med Herre-
gårdsmuseet Selsø Slot om udvikling af 
museet som det centrale besøgssted i 
nationalparkens nordlige ende – herunder 
støtte udvikling med en opgradering af mu-
seumslederens stilling fra deltid til fuldtid.

• Sikre kultur- og naturformidling i natio-
nalparken ved at opsætte udstillinger og 
støtte bemandingen af nationalparkporte 
ved Skibby Aktive og Roskilde Oplevel-
seshavn.

• Indlede strategisk samarbejde med 
Naturvejlederforeningen om synlighed og 
udvikling af naturvejledning i Danmark 
med særligt fokus på Nationalpark Skjold-
ungernes Land.

• Udarbejde og få godkendt ansøgning til 
Friluftsrådet til en 3-årig projektlederstil-
ling til projektet Fjordland. Projektet skal 
være en udvikling af bæredygtig natur-
formidling i krydsfeltet mellem fugleliv, fri-
luftsliv og formidling ved Roskilde Fjord. 
Det skal ende i en værktøjskasse for 
bæredygtig formidling og friluftsliv i sår-
bare naturområder opbygget omkring tre 
elementer: Mennesker, steder og viden.

• Samarbejde og give sparring til Venne-
foreningen Kapduens Venner om af Kap-
duen – en bevaringsværdig bundgarnsjolle 
fra Jyllinge – som ønskes renoveret til 
formidlingsskib.

• Opsætte brune turistoplysningstavler 
om Nationalpark Skjoldungernes Land tre 
steder langs motorvejen.

• Deltage i møder og seminarer om pro-
jektet ’Udvikling af bynær bæredygtig 
turisme’ (INUT) hos Københavns Universitet. 

• Deltage i møder og seminarer om ud-
vikling af turistføreruddannelse hos Ros-
kilde Universitet og workshops afholdt af 
Center for Nationalparkforskning.

• Udarbejde liste over mulige studie-
projekter og afholde sparringsmøder 
med studerende fra både Københavns 
Universitet, Roskilde Universitet og Skov-
skolen.
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Nationalparken har 9.800 be-
boere, et rigt foreningsliv og er 
tilgængelig for mere end 2 mil-
lioner mennesker inden for en 
times kørsel. Nationalparkfonden 
arbejder for at understøtte en 
udvikling til gavn for lokalsamfun-
det med respekt for beskyttelses-
interesserne. I 2017 var fokus på 
vidensopbygning og synlighed i 
lokalsamfundet og undersøgelse 
af mulighederne for udvikling af 
nationalparken som destination.

I 2017 har Nationalparkfonden arbejdet 
med indsatser inden for Lokalsamfund, 
Erhverv og Turisme ved at:

• Udvikle koncept for Partnerskabspro-
gram, som skal være med til at stimu-
lere udvikling, salg og markedsføring 
af særlige tjenester og produkter, som 
understøtter nationalparkens formål og 
målsætninger. Første ansøgningsrunde til 
partnerskaber indenfor de fem kategorier 
formidling, service, uddannelse, food- og 
nonfood produkter løb fra 1. november 
2017 til 5. januar 2018.

• Nedsætte og afholde møder i ad.hoc. 
partnerskabsudvalg med repræsentanter 
fra bestyrelsen og rådet, som bistår sekre-
tariatet med behandling af ansøgninger til 
partnerskab og udarbejdelse af tilbud til 
godkendte partnere.

• Udarbejde artikler om nationalparken 
til VisitRoskilde, VisitLejre og VisitFrede-
rikssund destinationsmagasiner og hjem-
mesider.

• Indgå aktivt i arkitektfirmaet Norrøns 
forslag til bæredygtig destinationsud-
vikling i forbindelse med INUT-projektet 
– herunder sparring og ideudveksling om 
identitet og narrativ for nationalparken.

• Igangsætte undersøgelse for genetab-
lering af rutesejlads på Roskilde Fjord i 
sommerperioden – herunder prøvesejlads, 
opstilling af forskellige modeller og spar-
ring med aktører på fjorden.

• Støtte udviklingen af Lejre Turistfor-
enings turkoncept i nationalparken.

lOKAlsAMFUnD, 
erhVerV og turiSMe
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REGNSKAB 2017

Administration 1.955.092,37 kr.
Nationalparkplan 363.469,58 kr.
Udvikling og samarbejde 203.882,75 kr.
Natur og landskab 707.461,61 kr.
Kulturhistorie og kultur 499.146,80 kr.
Friluftsliv 102.794,75 kr.
Formidling, Undervisning
og Forskning 1.684.333,44 kr.
Lokalsamfund, 
erhverv og turisme 128.743,81 kr.
Forbrug i alt 2017 5.647.742 kr.

Opsparing 2017

Resultat 2015 263.146 kr.
Resultat 2016 -16.080 kr.
Resultat 2017 2.052.258 kr. 
Opsparing pr. 31.12.2017 2.299.324 kr.

Hensættelse

Naturstyrelsen 150.000 kr. 
I alt 150.000 kr.

Tilskud fra eksterne parter

Pr. 28. juni 2017 bevilligede Friluftsrådet 
tilskud fra udlodningsmidler til friluftsliv 
på kr. 3x250.000 i årene 2018-2020. Til-
skuddet går til løn til naturvejleder i tre år.

Pr. 12. december 2017 bevilligede Fri-
luftsrådet tilskud fra udlodningsmidler til 
friluftsliv på kr. 1.479.500 til projekt Fjord-
land i årene 2018-2021.

NATIONALPARKPLAN 2017-23

I 2016 startede arbejdet med Nationalpark 
Skjoldungernes Lands første nationalpark- 
plan. Nationalparkfonden gennemførte 
først en idéfase, som resulterede i 430 
ideer og forslag fra borgere, foreninger, 
institutioner og kommuner til nationalpar-
kens fremtidige virke. Henover året arbejd- 
ede sekretariatet med at indsamle og 
bearbejde information om nationalparken 
for at udarbejde en beskrivelse og status. 

Fra 23. november 2016 til 20. februar 2017 
var Forslag til Nationalparkplan 2017-23 
i offentlig høring. Der blev afholdt tre 
borgermøder og indsendt 56 høringssvar 
i løbet af perioden. D. 20. marts 2017 ved-
tog bestyrelsen Nationalparkplan 2017-23, 
hvortil der hører en miljøvurdering.

SEKRETARIATET

Nationalparkfonden drives af et sekretariat, 
som i 2017 bestod af fem medarbejdere: 
Nationalparkchef, Projektkonsulent, For-
midlingskoordinator, Nationalparkkoordi-
nator og Naturvejleder. 

I januar 2017 ansatte bestyrelsen Anders 
Bülow som ny nationalparkchef.

AKTIVITER

I løbet af 2017 har sekretariatets medar-
bejdere faciliteteret og deltaget i mange 
forskellige aktiviteter.

Se aktivitetsliste på følgende side.

ADMinistrAtiOn
AKtiVitetsliste

Danmarks Nationalparker
• Deltagelse i formandsskabsmøder
• Deltage i både Forum for Formidlingskoordinatorer og Webgruppe
• Afholdelse af borgermøder i Lejre, Roskilde og Frederikssund kommuner i forbindelse 
med høringsperioden for Nationalparkplan 2017-23

Råd, fora og grupper
• Verdensarvsrådet i Roskilde Domkirke
• Advisory Board INUT (Innovation og Udvikling af Bæredygtig Bynær Naturturisme)
• Styregruppen for Istidsruten
• Månedlige koordineringsmøder i Lejre Kommune
• Grønt Råd
• Lejre Erhvervsforum

Deltagelse på nationale konferencer og messer
• Naturmødet i Hjørring
• Folkemødet på Bornholm
• Grundlovsdag hos Det Konservative Folkeparti
• Workshop hos Friluftsrådet om adgangsregler
• Udeskolekonference – Teach Out
• Udeskole Netværk – formidlingskoordinator, Malene Bendix modtog Udeskole-prisen

Deltagelse på lokale generalforsamlinger og workshops
• Generalforsamlingen i Lodsejerforeningen
• Generalforsamling for CPH Outdoor
• Workshop om kulturformidling hos Roskilde Bibliotek
• Erhvervsdating arrangeret af Lejre Erhvervsforum
• Juleforløb for skoleklasser på Boserupgård Naturcenter
• Sejlads med bådlauget Arne og Jørgen Jollen
• Skolers Markedsdag i Lejre Kommune
• Indsats for genåbning af Gershøj Kro

Oplæg og mødedeltagelse
• ’Kort og godt om Nationalparken’ - Roskilde Kommunes afdeling ’By, Kultur og Miljø’, 
Aastrup Klosters bestyrelse, Roskilde Fjord Vildtreservat, Selsø Sogn Jagtforening, 
Landsbyklynge i Skibby, Sagnlandets Erhvervsklub, studerende fra Renne University, 
studerende fra gymnasium, ekskursion  for Svogerslev Græsningslaug, ekskursion for IGN
• ’Samarbejdsmuligheder i vores lokalområde’ – Naturstyrelsen Vestsjælland
• ’Undersøgelse af ynglefuglenes tilbagegang ved fjorden’ – 30 forskellige aktører om-
kring Roskilde Fjord
• ’Nationalparkens indsatser for fjorden’ – Fjordudvalget
• ’Nationalparken med de mange indgange’ – Selsø Slots fondsbestyrelse

Da bevillingen for 2017 var på kr. 7.700.000 har National-
parkfond Skjoldungernes Land opsparet kr. 2.052.258.
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